
زمانپروشه/ فعالیت ردیف

1
ثِ  ( ق801کتبثت - کْي تزیي ًسخِ کبهل ضٌبختِ ضذُ ) دیَاى حبفظ ضیزاسیچبح ٍ اًتطبر 

کَضص ثْزٍس ایوبًی
94اردیجْطت 

2
، سزٍدۀ هؤهي حسیي ثي ثبلی یشدی، ثِ کَضص حسیي رثبعیبت هؤهي یشدیچبح ٍ اًتطبر کتبة 

هسزت
94اردیجْطت 

3
ّبضن : ،  تألیف رضیذالذیي فضل هللا ّوذاًی، هصحح( ج2) هجوَعۀ تَضیحبت رضیذیچبح ٍ اًتطبر 

رجت سادُ
94اردیجْطت 

4
ّبضن : ، تألیف رضیذالذیي فضل هللا ّوذاًی، هصحح(ج2) هجوَعۀ لطبیف الحمبیكچبح ٍ اًتطبر 

رجت سادُ
94اردیجْطت 

5
، خَاجِ ًصیزالذیي هحوذ ثي هحوذ ثي حسي طَسی، التذکزُ في علن الْیئةچبح ٍ اًتطبر کتبة 

جویل رجت: تصحیح ٍ تحمیك
94اردیجْطت 

6
در ًوبیطگبُ کتبة ثِ «  سبلِ هزکش پژٍّطی هیزاث هکتَة22ًگبّی ثِ فعبلیت »ثزگشاری ًطست 

هٌبسجت رٍس اسٌبد ٍ هیزاث هکتَة
94اردیجْطت 

7
ثب پژٍّطکذۀ تبریخ علن « رسبلۀ عشالذیي سًجبًی درثبرۀ هزثع ّبی ٍفمی»ّوکبری در ثزگشاری ًطست 

داًطگبُ تْزاى
94اردیجْطت 

94اردیجْطت ّوکبری در ثزگشاری ّوبیص ثیي الوللی حبفظ ٍ رًٍوبیی اس کْي تزیي ًسخۀ دیَاى حبفظ8

94اردیجْطت ضزکت ٍ سخٌزاًی در ّوبیص هٌطمِ ای ّزسیي ضٌبسی9
94اردیجْطت حضَر در ًوبیطگبُ ثیي الوللی کتبة ٍ ًطزیبت تْزاى10

94اردیجْطت (55ضوبرۀ )پژٍّطی آیٌۀ هیزاث - چبح ٍ اًتطبر دٍفصلٌبهۀ علوی11

94اردیجْطت (5ضوبرۀ )چبح ٍ اًتطبر دٍفصلٌبهۀ هیزاث علوی اسالم ٍ ایزاى 12

13
 ثب همذهِ حسي اًصبری  ثب ّوکبری هزکش هلی پژٍّطْبی علوی هجوَعِ آثبر اهبهیِچبح ٍ اًتطبر 

فزاًسِ
94تیز 

94تیز  تزجوِ خبًن سیوب دادًمذ هتي پژٍّی هذرىچبح ٍ اًتطبر کتبة 14
94تیز ، ثب همذهِ، تصحیح ٍ تحمیك احوذ هْذٍی داهغبًیدیَاى خبسىچبح ٍ اًتطبر کتبة 15

16
، سزٍدۀ عجذهللا ثي هحوذ اهبهی ّزٍی، ثِ کَضص عصوت دیَاى اهبهی ّزٍیچبح ٍ اًتطبر کتبة 

خَئیٌی
94تیز 

17
ثزای ثْزُ ثزداری پژٍّطگزاى « چْبرراُ» ًطست علوی ٍ پژٍّطی هزکش رٍی ٍثگبُ 10ثبرگذاری فیلن 

ٍ عاللوٌذاى
94تیز 

18
ثزای ارائِ هحتَای  (پبیگبُ هجالت تخصصی ًَر)لزارداد ثب هزکش تحمیمبت کبهپیَتزی علَم اسالهی 

ًطزیبت هیزاث هکتَة ثِ صَرت دیجیتبلی
94هزداد 

(اداهِ دارد) جلذ اس کتبثْبی هیزاث هکتَة ثز ٍة سبیت طبلچ80ًِسخۀ الکتزًٍیکی (آپلَد)ثبرگذاری19
هزداد ٍ 
94ضْزیَر 

1394 ماه اول سال 6نگاهی به فعالیت های مرکس پصوهشی میراث مکتوب در 
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1394 ماه اول سال 6نگاهی به فعالیت های مرکس پصوهشی میراث مکتوب در 

94ضْزیَر  سخٌزاى در هجتوع ثبغ سیجب7ثزگشاری هزاسن ثشرگذاضت استبد عجذالحسیي حبئزی ثب 20

21
ثب )در استبًجَل (ASPS)ثزگشاری پٌل هیزاث هکتَة در کٌفزاًس اًجوي هطبلعِ جَاهع فبرسی سثبى 

( سخٌزاًی5
94ضْزیَر 

94ضْزیَر تألیف دکتز رٍالی« گًَِ ضٌبسی هتي ّبی فبرسی» آیٌۀ هیزاث ثب عٌَاى 39چبح ٍ اًتطبر ضویوۀ 22

94ضْزیَر ثبرگذاری همبالت آیٌۀ هیزاث، گشارش هیزاث ٍ هیزاث علوی رٍی ٍة سبیت هیزاث هکتَة23

94ضْزیَر راُ اًذاسی ٍة سبیت فزٍش ایٌتزًتی آثبر هیزاث هکتَة24

25
لزارداد ثب هزکش تحمیمبت کبهپیَتزی علَم اسالهی ثزای فزٍش ًسخِ الکتزًٍیک کتبة ّبی هیزاث 

«کتبثخَاى ّوزاُ ًَر»هکتَة در ًزم افشار 
94ضْزیَر 

26
جَیب : ، تصحیح ٍ تحمیك(ضزح فبرسی ضْبة األخجبر لبضیِ لُضبعی)چبح ٍ اًتطبر کتبة ضیبء الطْبة 

94ضْزیَر جْبًجخص، حسي عبطفی، عجبس ثٌْیب

94ضْزیَر 65-64چبح ٍ اًتطبر دٍهبٌّبهۀ گشارش هیزاث ضوبرۀ 27

28
 ًسخِ خطی ًفیس ٍ ارسضوٌذ اس کتبثخبًِ ّبی ایزاى ٍ جْبى ثزای ثْزُ 130تْیِ ٍ دریبفت ثیص اس 

ثزداری پژٍّطگزاى ٍ هصححبى ًسخ خطی
فزٍردیي تب 

ضْزیَر

29
ثب ّوکبری هزکش تحمیمبت کبهپیَتزی علَم اسالهی ) تبثخبًۀ جبهع هیزاث هکتَةتْیِ ًزم افشار ک

(ًَر
94ضْزیَر 

94ضْزیَر خزیذ ٍ راُ اًذاسی دستگبُ چبح دیجیتبل کتبة ثزای چبح آثبر هیزاث هکتَة30


